
 

  
 
 
 
 
 

 Brøndby, 24. januar 2020 

  
 
 
 

Referat af møde i DHF’s UU 

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 17.30 – 21.00 
på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
 

Deltagere: Benny Nielsen (BN), Ove Leegaard (OL), Dennis Byskov  
 Hansen (DBH), Ole Bruun Andersen (OBA), Jakob Vestergaard  
 (JV) og Ulrik Jørgensen (UJO). 

 Afbud fra Gitte Hornstrup Dahl (GHD). 

 
 

Dagsorden 
 
Sager til beslutning  
 
Punkt 1 Børnetræneruddannelsen (BTU). 

 BN redegjorde for forløbet omkring ansøgningen til bestyrelsen  
 om bevilling af midler til step 2 i implementeringen af den nye  
 BTU. 

 På seneste møde i UU (november 2019) var der en grundig  
 drøftelse af det konkrete indhold af denne ansøgning. Til trods  
 for dette opstod der efterfølgende alligevel tvivl om det aftalte,  
 hvilket resulterede i forskellige fortolkninger af det besluttede.  
 For at sikre at arbejdet ikke skulle gå helt i stå valgte BN derfor  
 – bl.a. i samråd med OL – at indsende ansøgningen, men at  
 udelade den del, som var uafklaret. Ansøgningen gik igennem  
 på bestyrelsesmødet i december 2019. 

 Udvalget udtrykte tilfredshed med dette resultat, men der var  
 enighed om, at det havde været et rodet forløb.  
 Kommunikationen med administrationen og internt mellem  
 udvalgsmedlemmerne.har ikke været optimal. 
 OL opfordrede til, at der fremover i lignende situationer blev  
 holdt møder mellem UU og de relevante medarbejdere i  
 administrationen. 
 JV fandt, at det var vigtigt, at man huskede at værne om dem,  
 som laver et stykke frivilligt arbejde. 



 

 UU drøftede elementerne i den del af den oprindelige ansøg- 
 ning (del 2), som var udeladt i den endelige udgave. Det blev  
 konstateret, at der alle steder er afsat flere konsulenttimer til  
 arbejde med uddannelse i 2020, end det var tilfældet i 2019. 

 Det blev diskuteret, om en evt. kursuskampagne ville give den  
 ønskede effekt.  
 OL foreslog, at man kunne anvende tankegangen fra det nyud- 
 viklede Klubkompas og belønne foreninger med dokumenteret  
 fremgang. 

 Der blev ultimo november afholdt et møde mellem de medarbej- 
 dere, som arbejder med kursusadministration (centralt og lokalt).  
 DBH efterspurgte information om, hvad der på dette møde var  
 aftalt i forhold til markedsføring af kurser.  

 DBH efterspurgte også en opgørelse over BTU-kursister i peri- 
 oden fra 1. september til 31. december 2019, så man kunne få  
 indblik i ’resultatet’ af den første periode med den nye BTU. 

 Beslutninger: 

 BN/OL overtager ansvaret for kommunikationen med 
administrationen vedr. implementeringen af BTU. 

 UU besluttede, at arbejdet med del 2 i ovennævnte 
oprindelige ansøgning blev sat på stand-by indtil det 
var afdækket, hvilken effekt andre tiltag til udbredelse 
af kendskabet til den nye BTU havde haft.  

  
 
Punkt 2 Ungtræner Camp. 

 OBA havde ønsket at få genbehandlet beslutningen fra UU- 
 mødet i november, da det var hans oplevelse, at behandlingen 
 på dette møde havde været utilstrækkelig. OL bakkede op om  
 dette synspunkt. 

 Beslutning: 

 UU besluttede, at det i 2020 skal afprøves, om Ungtræ-
ner Camp som koncept kan bære to årlige afviklinger. 
Efter årets afviklinger skal der foretages en grundig 
evaluering med henblik på en mere langsigtet 
beslutning. 

 
 
Punkt 3 Skandinavisk seminar for kvindelige elitetrænere. 

 På det skandinaviske uddannelsesmøde i september opstod der  
 en idé om at organisere et fælles skandinavisk seminar for  
 kvindelige elitetrænere, da der i alle tre skandinaviske lande  
 opleves udfordringer i forhold til at rekruttere og fastholde  
 kvindelige trænere i elitehåndbolden. 

 Der er fastsat en deadline til 1. februar i forhold til en interesse- 
 tilkendegivelse. Først herefter vil eventuelle tiltag blive sat i  
 gang. 



 

 Beslutninger: 

 UU besluttede at der skulle gives et tilsagn om 
deltagelse fra dansk side. 

 
 
Punkt 4 EHF-lektorer. 

 På efterårets skandinaviske uddannelsesmøde blev det  
 konstateret, at der stort set ikke figurerer skandinaviske trænere  
 på EHF’s lektorliste. Der var enighed om, at der burde gøres en  
 indsats for at ændre på dette og at de tre nationer med fordel  
 kunne indsende en fælles indstilling med kandidater til EHF. 

 UU var enig i denne betragtning og drøftede potentielle danske  
 kandidater. 

 Beslutning: 

 UU besluttede at UJO skulle tage kontakt til navngivne 
kandidater og afdække deres interesse for opgaven. 

 
 

Sager til orientering/drøftelse 
 
 
Punkt 5 Elitetræneruddannelse. 

 Årets kursusprogram er fastlagt og invitationer udsendes i sidste  
 halvdel af januar. Sidste år måtte enkelte moduler på Divisions- 
 trænerkurset aflyses, da der var for få tilmeldinger til at de kunne  
 afvikles økonomisk forsvarligt. Bestyrelsen har tilkendegivet, at  
 der ikke bør aflyses moduler af økonomiske årsager i år. I en  
 evt. situation med et lavt antal tilmeldte til et modul vil der kunne  
 opnås en ekstrabevilling. 

 Der blev afholdt et ad-hoc møde om eliteuddannelse medio  
 november. BN/UJO refererede fra dette. Situationen omkring  
 herrelandstrænernes deltagelse på Master Coach-uddannelsen  
 var blevet debatteret. Enkelte DHF-instruktører reagerede på  
 medieomtalen ved at tage ’time-out’ i instruktørfunktionen. 

 Der afholdes DHF-instruktørsamling lørdag den 28. marts i  
 forbindelse med DA-landskamp i Holstebro. 

 Det er besluttet at neutralisere bedømmelserne fra Testkursus –  
 del 2 i 2019, så alle deltagere fra dette kursus kan søge om  
 optagelse på Diplomtrænerkurset i 2020. Dette bliver også  
 praksis fremover. Ansøgnings-/optagelsesprocessen i forbindel- 
 se med Diplomtrænerkurset vurderes at være så omfattende og  
 grundig, at der ikke er behov for en yderligere filtrering ved  
 afslutning af Testkursus – del 2. 

 Det er planlagt at opdatere Diplomtrænerkurset med virkning fra  
 2021. Deadline for dette arbejde vil være medio oktober 2020. 



 

 Der igangsættes ligeledes en proces med henblik på optimering  
 af emnerne team management og psykologi på elitetrænerud- 
 dannelsen. 
 
 
Punkt 6 Børnehåndbold Symposium. 

 Planlægnings- og arbejdsprocessen blev gennemgået. Det blev  
 konstateret, at der var et behov for en tydeligere forventningsaf- 
 stemning i forhold til udvalgsmedlemmernes og de ansattes  
 opgaver i denne proces. 

 Deltagernes evaluering af arrangementet og de enkelte lektioner  
 og undervisere blev gennemgået. Evalueringen var generelt  
 meget positiv. Pdf-fil med den samlede evaluering rundsendes  
 til UU. 

 
 
Punkt 7 Tophåndbold Symposium. 

 Planlægningen af Tophåndbold Symposiet er igangsat og der er  
 taget kontakt til forskellige udenlandske toptrænere og der er  
 modtaget en positiv tilkendegivelse fra en af disse.  

 Der satses på offentliggørelse af de første undervisere primo/- 
 medio februar, hvor der også åbnes for tilmelding. 
 
 
Punkt 8 Kommunikation og markedsføring. 

 Status på området blev drøftet. Det skal undersøges, om  
 trænerne er begyndt at anvende den nye funktion i app’en til  
 direkte kursustilmelding – og i hvilket omfang. UJO kontakter  
 Tina Black for at få data på dette. 

 DBH efterspurgte en mulighed for at få lagt et link til e-læring ind  
 i kvitteringen for tilmelding til et BTU-modul. 

 Ifølge Katrine Munch skulle de fleste punkter og ønsker fra som- 
 merens møde være håndteret. Der er fortsat uløste udfordringer  
 i forhold til søgning i kursuskalenderen og samspillet med de  
 lokale enheders web. 

 BN bad DBH om fremover at være kontaktperson og tovholder  
 på dette område. 

 
Punkt 9 Orientering. 

a. Fra formanden 
Intet at referere. 

b. Fra udvalgsmedlemmer/lokale UU 
OBA fortalte, at der på Fyn er flere kurser i pipeline i løbet af 
den kommende måned. 
Et tidligere omtalt klubprojekt var kommet til at lide en smule 
under manglende ressourcer internt i den pågældende klub. 



 

OL oplyste, at der er indkøbt fem sæt Trille og Trolle maskot-
udstyr til brug ved arrangementer rundt om i landet. 
OL nævnte desuden, at der er godt gang i strukturdebatten på 
forskellige niveauer i det politiske system. 
DBH kunne fortælle, at der er gang i afviklingen af modulerne på 
den nye BTU rundt om i Jylland. Det kniber mere med 
gennemførelsen af TRU-modulerne, som kun kreds 1 synes at 
lykkes med. 
Kreds 5 er stort set på plads med planlægningen af kursusweek-
enden i Aarhus i Kr. Himmelfartsferien.  
Der er udbudt forskellige inspirationskurser – bl.a. med Krickau 
og Zanotti. 
DBH oplyste, at kreds 5 som tidligere er klar til at hjælpe med 
afviklingen af ’Kvalikurset’. 
DBH omtalte et fremragende foreningskursus for børnetrænere 
med Christian Back fra ØBG Silkeborg (tidl.ligaspiller). DBH 
arbejder på at sætte et kursus med CB op i kredsregi. 

c. Fra udviklingsafdelingen 
Intet at referere. 

 
 
Punkt 10 Eventuelt. 

 Det blev aftalt, at der skulle indkøbes en sweatshirt eller  
 lignende til udvalgsmedlemmerne. 

 
 
UJO 


